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DISCIPLINÁRNA KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA / DISCIPLINARY BOARD OF SLOVAK ICE HOCKEY FEDERATION 
TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC E-MAIL: DK@SZLH.SK 

U Z N E S E N I E  
D i s c i p l i n á r n e j  k o m i s i e  S ZĽH  

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na svojom zasadnutí dňa 
16. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča a členov Vladimíra 
Kontšeka a Mgr. Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvinenenej športovej organizácie HK 
Nitra, s.r.o. (EČČ 155) vedenej pod č. PL/45/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinená HK Nitra, s.r.o. (EČČ 155) sa uznáva vinnou zo spáchania 

disciplinárneho previnenia nedodržania alebo porušenia Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH 

právnickou osobou v zmysle čl. 20 bodu 22.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase EXS č. 60 HK Nitra, s.r.o. vs HC SLOVAN 

Bratislava zo dňa 04. 10. 2019. 

b) Disciplinárne obvinenenej sa za to v zmysle čl. 20 bodu 20.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á  napomenutie. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe podnetu Komisie rozhodcov 
SZĽH (KR SZĽH), ktorá dňa 07. 10. 2019 v elektronickej podobe doručila DK SZĽH podnet 
s vymedzením rozhodných skutočností, ktoré zakladali dôvodné podozrenie zo spáchania 
disciplinárneho previnenia. KR SZĽH v podnete okrem iného konštatovala nasledovné:  „[v] čase 
43:16 v zápase č. 60 medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava hraného dňa 04.10.2019 na zimnom štadióne 
v Nitre sa na videokocke na cca 3 sekundy v objavil v ružovom srdiečku na modrom podklade hlavný rozhodca 
Miroslav Štefík spoločne s hráčom hostí č. 67 Zigom Pance. Celý podtext tejto videoprojeckie bol "KISS CAM", 
pričom v ľavom dolnom rohu bolo oficiálne logo klubu HK Nitra. KR SZĽH má za to, že uvedená videoprojekcia 
je v rozpore s preambulou platnej Smernice pre používanie videoplochy na zimných štadiónoch (...) Ďalej, v čase 
46:39 bola na kocke premietaná skrumáž pred bránkoviskom HC Slovan Bratislava, po ktorej rozhodcovia 
neudelili žiadny trest s podtextom "dvaja na jedného" čo je v rozpore z horeuvedenou smernicou - bod 2.“ 
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Súčasťou podnetu KR SZĽH bolo aj vyjadrenie inštruktura a videorozhodcu zápasu, ktorým bol 
Ing. Martin Chudada, PhD., ktorý je súčasne podpredseda KR SZĽH. Vo vyjadrení Ing. Martin 
Chudada, PhD. uviedol nasledovné: „Pred samotným stretnutím sme požiadali delegáta SZĽH p. Bodáka, 
aby upozornil domáci klub na dodržiavanie Smernice o používaní video plochy na zimnom štadióne aj vzhľadom 
na charakter stretnutia. P. Bodák ma cca 20 min pred zápasom informoval, že sa stretol priamo s režisérom 
videoplochy a ten mu prisľúbil dodržiavanie Smernice. Horeuvedené porušenia boli uvedené v Zápise o stretnutí - 
tieto boli dopísané perom, nakoľko bol problém s elektronickým zápisom, zápis bol riadne podpísaný a tento opis 
situácii uviedol aj do správy delegát SZĽH.“ 

Na základe vyššie uvedených skutočností si následne DK SZĽH v zmysle čl. 35 ods. 5 písm. b) 
všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku vyžiadala správu delegáta zápasu Mgr. Petra Bodáka. 
V nej delegát zápasu taktiež konštatoval porušenie predpisov SZĽH, keď uviedol nasledovné: „III. 
tretina v čase 13:21 vysielaný sporný moment na kocke ( bitka medzi Seidlom a Sersenom). III. tretina v čase 
16:44 na kocke bol znázornený hlavný rozhodca Štefík v srdiečku s nápisom KISS ME.“ 

DK SZĽH následne predvolala na zasadnutie DK SZĽH zástupcu disciplinárne obvinenej 
športovej organizácie. Na predvolanie zástupca disciplinárne obvinenej reagoval riadnym 
ospravedlnením, ku ktorému pripojil písomné stanovisko. V ňom zástupca disciplinárne obvinenej 
nijakým spôsobom nerozporoval porušenie litery pravidiel, konkrétne ustanovení Smernice pre 
používanie video plochy na zimných štadiónoch. DK SZĽH však požiadal o zhovievavosť pri 
posudzovaní, keďže „[z]obrazením KISSCAM kamery sme nechceli nikoho poškodiť ani znevážiť. Snažíme 
sa, aby u nás na hokeji nepanovala nevraživá álada voči komukoľvek a videokocka nám v tom dopomáha. Či už 
je to zobrazovaním kreslených postavičiek z rozprávvok, alebo snímaním nášho maskota. Kiss-kamera slúži na 
rovnaký účel, jej použitím v daných momentoch sme sa snažili odľahčiť atmosféru medzi fanúšikmi (...).“  

DK SZĽH po preskúmaní obsahu podnetu ako aj preskúmaní vyjadrení ďalších dotknutých strán, 
ktoré boli vyzvané, konštatuje, že k naplneniu disciplinárneho previnenia disciplinárne obvinenou 
skutočne došlo. Súčasne pri rozhodovaní o treste DK SZĽH však brala na zreteľ predovšerkým 
nasledujúce skutočnosti. 

V zmysle čl. 24 ods. 2 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH „[d]isciplinárne orgány sú 
povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne sankcie plnili nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu 
funkciu.“ Zmyslom tohto ustanovenia je predovšetkým vyjadrenie zásady ultima ratio pri 
disciplinárnom konaní. Uloženie trestu by malo byť poslednou alternatívou, ktorá nasleduje až po 
tom, čo všetky prostriedky nápravy zlyhali. DK SZĽH nemôže postupovať výhradne represívne, 
pretože významom disciplinárneho konania je predovšetkým snaha o vyvarovanie sa 
disciplinárnych previnení pro futuro.  

V predmetnej veci DK SZĽH nedospela k názoru, že je potrebné uložiť sankciu. Nijakým 
spôsobom nerozporuje skutočnosť, že k disciplinárnemu previneniu – či už zobrazením sporných 
situácií, alebo vyobrazením rozhodcu v rámci tzv. „Kiss cam“ – došlo. DK SZĽH však zaujala 
názor, že v predmetnej veci nie je nevyhnutné pri prvom previnení uložiť trest.  

Primárnym objektom, ktorý požíva osobitnú ochranu v rámci akéhokoľvek športového 
disciplinárneho konania, je zachovanie integrity športu. Uvedené konanie disciplinárne obvinenej 
však nie je natoľko intenzívne, aby integrita športu, respektíve súťaže bola ohrozená. DK SZĽH 
sa z tohto dôvodu uzniesla, aj vzhľadom na nebezpečnosť činu disciplinárne obvinenej, ktorou 
naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, aby jej nebol uložený akýkoľvek trest. 
Preventívnu a reparačnú funkciu trestu je podľa DK SZĽH možné dosiahnuť aj miernejšími 
prostriedkami, a tak v zmysle čl. 2 bodu 2.2. II. oddielu osobitnej časti DP sa disciplinárne 
obvinenej ukladá napomenutie. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v zmysle čl. 9 všeobecnej časti 
DP je možné napomenutie uložiť disciplinárne obvinenej v priebehu jedného súťažného obdobia 
len jedenkrát. Z tohto dôvodu DK SZĽH konštatuje, že pri ďalších porušeniach uvedenej 
Smernice pre používanie video plochy na zimných štadiónoch disciplinárne obvinenou, bude DK 
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SZĽH povinná pristúpiť k uloženiu trestu v zmysle sadzby stanovenej čl. 20 bodu 20.1.1 II. oddielu 
II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa článkov 
43 až 46 Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cestou DK SZĽH 
na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje sumou podľa článku 51 ods. 2  
písm.  b) Hlavy V. všeobecnej  časti Disciplinárneho  poriadku  SZĽH. Podané  odvolanie  nemá 
odkladný účinok. 

 

Dňa 16. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


